
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 817

24 грудня 2019 року                                                              32 сесія 7 скликання

Про затвердження  Положення про надання платних послуг закладами
культури Лука-Мелешківської ОТГ 

Відповідно ст.26 п.23 ч.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи  погодження  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань
планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного  розвитку,  сільська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про  надання платних послуг закладами  культури 
Лука-Мелешківської ОТГ згідно додатків №1, №2, №3.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)

Сільський голова                                                                 Володимир Сич 



Додаток 1
до рішення 32 сесії 7 скликання

№817 від 24 грудня 2019 року

Положення 
про надання платних послуг

закладами культури Лука-Мелешківської ОТГ

1. Загальні положення.
1.1. Це Положення поширюється на заклади культури Лука-Мелешківської ОТГ,
що належать до спільної власності територіальних  сіл Лука-Мелешківської ОТГ.
1.2.  Платні  послуги  здійснюються  відповідно  до  Закону  України  «Про
культуру»,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
платних  послуг,  які  можуть  надаватися  закладами  культури,  заснованими  на
державній  та  комунальній  формі  власності»  від  12.12.2011  №1271,  наказу
Міністерства  культури  України,  Міністерства  фінансів  України,  Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  України  «Про  затвердження  Порядку
визначення  вартості  та  надання  платних  послуг  закладами  культури,
заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   №
1004/1113/1556.
1.3.  Надання  платних послуг  не  є  основною діяльністю закладів  культури та
здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності
– безкоштовного обслуговування у сфері культурно-освітньої діяльності .
1.4.  Головною  метою  введення  платних  послуг  в  практику  роботи  закладів
культури є підвищення рівня надання послуг, організація змістовного дозвілля з
метою підвищення соціально-культурної  активності  населення,  вдосконалення
організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури.
1.5.  Для  виконання  платних  послуг  заклади  культури  використовують  свої
основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.
1.6. Заклад культури зобов’язаний:
- безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію
щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку
та строку оплати;
-  оприлюднювати  інформацію  про  вартість  послуг,  яка  діє  на  дату  надання
послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка,
веб-сайт закладу тощо).
1.7. Платні послуги надаються закладами культури:
- за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної
послуги, вид платної послуги згідно з затвердженим на сесії Переліком, а також:
для  фізичних  осіб  –  прізвище,  ім’я  та  по  батькові,  місце  проживання;  для
юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;
-  відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек,
квиток,  талон,  квитанція  тощо),  що  засвідчує  вартість  понесених  у  зв’язку  з
наданням платної послуги витрат;
-  за  фактом  оплати  надання  платної  послуги  у  порядку,  визначеному
законодавством.



У  разі  якщо  відповідно  до  чинних  нормативно-правових  актів  замовник  має
право  здійснювати  оплату  послуги  частинами,  у  відповідному  договорі
зазначаються всі суми та строки сплати.
Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої
оплати через  банк  або відділення  поштового зв’язку.  Підтвердженням оплати
послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку
або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

 Заклади культури ведуть облік наданих платних послуг.

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється закладом культури
за  письмовою  заявою  замовника  на  підставі  пред’явленого  ним  платіжного
документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

1.8.  Кошти,  що  надійшли  від  надання  платних  послуг,  зараховуються  на
відповідний реєстраційний рахунок  за  спеціальним фондом   Відділу освіти,
культури, молоді та спорту.
1.9.  Матеріальні  цінності,  майно закладу  культури,  придбане  або  створене  за
рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладу культури на
правах,  визначених  чинним  законодавством,  та  використовуються  ним  для
виконання своїх цілей і завдань, визначених статутами (положеннями).

2. Основні завдання
2.1.Покращення та удосконалення культурної  роботи на території ОТГ.
2.2. Поліпшення матеріальної бази закладів культури.

3. Організація роботи
3.1. Використання цього Положення передбачає:
-  перелік тарифів  (вартості)  платних  послуг  у закладах культури;
-  взаємовідносини   між   замовниками   та   працівниками закладів культури;
-  відповідальність працівників за надання послуг;
- забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних
послуг та контролю за якістю їх виконання;
3.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується на засіданні Лука-
Мелешківської сільської ради. 
3.3.  При зміні тарифів на комунальні послуги та підвищенні заробітної плати
працівників та ін., ціни на платні послуги можуть переглядатися.
3.4. Працівники закладів культури, які беруть участь в процесі надання платних
послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про
отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.
3.5.  Усі  платні  послуги  надаються  працівниками  закладів  культури  протягом
робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу.



4. Визначення вартості платних послуг.
4.1.  Встановлення  вартості  платної  послуги  здійснюється  на  базі  економічно
обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості,
що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.
Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання
такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.
Заклади  культури  можуть  надавати  пропозиції  відносно  визначення
калькуляційної одиниці за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється
розрахунок вартості.
Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її
надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.
Заклади  культури  можуть  надавати  платні  послуги  на  пільгових  умовах,
передбачених  законодавством  (дітям  дошкільного  віку,  учням,  студентам,
пенсіонерам, інвалідам).
Право  безкоштовного  обслуговування  мають  діти-інваліди,  діти-сироти,
учасники  бойових  дій  в  Афганістані,  учасники  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС,
учасники АТО та члени їх сімей.
Вартість  платних  послуг  визначається  окремо  за  кожним  видом  послуг,  які
надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних
з їх наданням.
4.2. Складовими вартості платної послуги є:

- витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;
- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
- комунальні послуги;
- матеріальні витрати;
- знос основних фондів та обладнання.
- інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Розмір  плати  за  той  чи інший вид платної  послуги  визначається,  виходячи  з
розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням. 

4.3. Витрати на  оплату праці  обраховуються за  фактично відпрацьований час
(виконаний  обсяг  роботи)  відповідно  до  затверджених  в  установленому
законодавством порядку умов оплати праці працівників закладів культури.
 При формуванні  витрат  на  оплату  праці  можуть  враховуватись  виплати,  що
мають заохочувальний характер,  у порядку, встановленому законодавством та
колективними договорами.
При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату
праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної
послуги.
 Оплата  праці  працівників,  які  залучені  до  надання  платної  послуги  і  не
перебувають  у  штаті,  здійснюється  на  підставі  договорів  цивільно-правового
характеру  в  тих  самих  розмірах  і  за  тими  самими умовами  оплати  праці,  за
якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.



 У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних
фахівців  оплата  їхньої  праці  здійснюється  на  підставі  окремо  укладених
договорів цивільно-правового характеру.
За  відсутності  затверджених  норм  зазначені  показники  визначаються
розрахунково. Ці показники затверджуються наказом начальника Відділу освіти
та культури Лука-Мелешківської ОТГ.

5. Планування та використання доходів від платних послуг
5.1. Облік надходжень та видатків покладається на  бухгалтерію відділу освіти
та, культури Лука-Мелешківської сільської ради.
5.2.  Плата за  послуги може вноситись у готівковій та безготівковій  формі  на
відповідний реєстраційний рахунок  за спеціальним фондом.
5.3.   Відповідно  до  Бюджетного  Кодексу  України   плата  за  послуги
зараховується  до  власних   надходжень    бюджетних  установ.   Планування
витрат   за    рахунок    доходів,  одержаних  від  надання   платних   послуг,
здійснюється за кожним  видом послуг.

6. Права і обов’язки
6.1.Комунальні заклади культури мають право:
- вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних
послуг;
- визначати можливість і доцільність виконання послуги;
-  рекламувати  платні  послуги,  вносити  пропозиції  про  розширення  або
припинення надання платних послуг чи окремих їх видів;
- вносити свої пропозиції щодо зміни  тарифів на платні послуги.
6.2. Комунальні заклади зобов’язані:
- чітко дотримуватись виконання цього Положення;
- забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників;
-  аналізувати  попит  на  ті  чи  інші  послуги,  вести  роботу  з  удосконалення  та
вивчення доцільності надання платних послуг.

7. Керівництво роботою з надання платних послуг
7.1. Робота  щодо  організації   та  надання   платних   послуг   очолюється
керівниками закладів культури.
7.2.  Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

8.  Завдання  працівників,  безпосередньо  пов’язаних  з  наданням  платних
послуг
8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види  платних послуг, які
пропонує комунальний заклад.
8.2.  Здійснювати  оформлення   відповідних   документів  про  надані  платні
послуги.
8.3. Слідкувати за якістю виконання послуг.

Секретар сільської ради                                                          Августович Богдан



Додаток 2
до рішення 32 сесії 7 скликання

№817 від 24 грудня 2019 року

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що можуть надаватися закладами культури

 Лука-Мелешківської ОТГ

 1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів,  інших 
постановок, виступи гастрольних колективів, артистичних груп, труп, оркестрів 
та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, 
естрадних шоу, циркових вистав.
 2. Навчання в гуртках, творчих колективах, проведення занять в клубах за 
інтересами. 
 3. Організація діяльності аматорських  об'єднань та клубів за інтересами 
(художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).
 4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками 
підприємств, установ та організацій.
 5. Надання послуг з організації та проведення спектаклів і концертів колективів 
художньої самодіяльності.
 6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-
розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів 
образотворчого мистецтва.
 7. Надання  послуг з організації та/або проведення культурно-масових  заходів, 
науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, 
фестивалів, виставок і вистав.
 8. Показ слайд-фільмів, відеофільмів і кінопрограм.
 9. Надання послуг з користування настільним тенісом, більярдом.
 10. Прокат музичних інструментів, сценічних костюмів, взуття, театрального 
реквізиту.
 11. Написання фонограм концертів, спектаклів, копій звукозапису музичних 
творів, тощо.

 

Секретар сільської ради                                                          Августович Богдан

  Додаток 3



до рішення 32 сесії 7 скликання
№817 від 24 грудня 2019 року

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,
що надаються клубними закладами Лука-Мелешківської ОТГ

Лука-Мелешківський сільський будинок культури:
1. Демонстрація відео- і кінофільмів – 15 грн.
2. Вартість вхідного квитка на танцювальний вечір, дискотеку - 10 грн.
3. Вартість квитка на користування настільним тенісом -  30 грн.
4. Вартість квитка на користування більярдом -  30 грн.
Яришівський сільський будинок культури:
1.Вартість вхідного квитка на танцювальний вечір, дискотеку -10 грн.

Сільський клуб с. Тютьки
1. Вартість вхідного квитка на танцювальний вечір, дискотеку:
 - дорослий - 15 грн.
 - дитячий -  5 грн.
 2. Вартість квитка на користування настільним тенісом - 15 грн.

Сільський клуб с. Прибузьке
1. Проведення творчих майстерень – 10 грн. 
2. Проведення майстер-класів – 15 грн.

Кошти зараховуються на   відповідний реєстраційний рахунок  за спеціальним
фондом   Відділу освіти, культури.

Секретар сільської ради                                                          Августович Богдан


